
Säkra smarta nätväggar för industri och lager
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Made in Sweden.  
Works global.

Axelent Group har vuxit till en internationell koncern med en total arbetsstyrka 
på över 300 personer. Våra produkter säljs i över 60 länder och vår vision är 

att fortsätta expandera. 

Effektiv produktion
Vårt huvudkontor ligger i Hillerstorp. Här sker också 
all produktutveckling, produktion, lagerhållning och 
förpackning. Vår produktion är i mycket hög grad 
automatiserad för att klara höga volymer och snabba 
leveranstider.  

Alla våra standardprodukter finns på lager, vilket gör 
att vi kan leverera dina produkter i stort sett samma 
dag som vi får din beställning.

Offert och ritning direkt
Tack vare vårt eget ritprogram SnapperWorks 
kan vi snabbt ge dig offert inklusive ritning och 
materialspecifikation.

Ett säkert val
Axelent har bred och djup kunskap vad gäller 
säkerhet för industri, lager och byggnation. Rådfråga 
oss gärna för att få en så säker och trygg miljö som 
möjligt runt våra produkter.

Axelent är ett svenskt företag med lång erfarenhet 
inom tillverkning av nätväggssystem i form av skydd 
och avdelare för industri, lager och byggnation. 
Snabbhet, säkerhet, service och smarta lösningar 
är ledord som präglar hela vår organisation och 
verksamhet. Vi är idag marknadsledare inom flera 
områden och våra produkter finns representerade 
över hela världen.

Smart och säkert lagersystem
Dela av eller hägna in. Skapa nytt, förändra eller 
bygg till. Behoven kan se olika ut i din industri eller 
på ditt lager. Precis som våra övriga produkter har vi 
utvecklat X-Store utifrån kriterierna att det ska vara 
enkelt att montera och komplettera samt att det ska 
fungera i de flesta typer av miljöer. Väljer du Axelent 
X-Store, kan du känna dig trygg eftersom detta lager- 
och industrisystem har i det närmaste obegränsade 
möjligheter vad gäller kombinationer och utnyttjande. 
Samtidigt får du ett smidigt, säkert och ekonomiskt 
system.



X-Storesystemet är utvecklat för att ge dig enkel och säker tillgång till ditt lager.
Andra generationen bjuder på en rad fördelar och nyheter. Eller vad sägs om möjligheten att lägga 
till tak, demontera en panel utan att panelerna intill påverkas eller att genom en enda stolpe få 
möjlighet att bygga i tre olika riktningar inklusive hörn!

Andra generationen X-Store
säkrar upp ditt lager

Fördelar med X-Store 2.0

 TTak i obegränsad längd, max 6 m brett

 TNytt snabbt och unikt sätt att fästa  
 panelerna i stolpen

  Brett utbud av lås och dörrar  
 (baserat på samma system som används  
 för  X-Guard)

  Demontering av en panel utan att   
 påverka panelerna intill

  Möjlighet att bygga till tak

  Modulärt koncept – anpassa i höjd  
 och bredd

  Nydesignad golvfot – kombinera 
 med stolpar i standardhöjd för    
 kostnadseffektivitet

  Tillgängligt i SnapperWorks

  Flexibla stolpar – bygg i 3 olika riktningar  
 inklusive hörn

  Enkel höjdjustering av varje individuell      
 panel  

  Ny skarv för smidigare och starkare    
 montage i höjdled 

  Tydliga passager genom olika kulörer på  
 vägg- och dörrpaneler  

  Måttanpassa installationen med   
 kapningspaket och justerbara passbitar

Smidigt panelbyte

Lossa/flytta en panel utan  
att påverka panelerna intill.

Modulärt koncept

X-Store 2.0 växer med uppgiften i 
höjd och bredd.

Unik infästning

Fäst panelerna i stolpen snabbt  
med snyggt resultat.

4
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Rita ditt X-Storesystem i  
Axelents kostnadsfria ritprogram 

SnapperWorks! 
Klicka och dra-funktioner.  

Med 3D-vy. 
Ritningen fungerar sedan  

som orderunderlag.

Ny stark skarv

Det är enkelt att bygga  
högre panelväggar.

Tydliga passager

Kulören visar vägen. Dörrpanelen är 
svart medan övriga nätväggar är grå.

Flexibla stolpar

Bygg i 3 olika riktningar  
inklusive hörn.
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      Produktfakta X-Store 2.0

Vertikala rör  19x19 mm

Horisontella rör  15x15 mm

Stolpar  50x50 mm, 70x70 mm eller  

  golvfot

Vertikala trådar  Ø 3

Horisontella trådar  Ø 2.5

Nätmaskor  50x60

Avstånd till golvet*  100 mm

Ytbehandling  Fosfatering/Epoxylack

Färg nätsektion  Grå RAL 9018 

Färg stolpe  Svart RAL 9011

(Andra färger kan offereras)  

*Golvlist finns som tillval för att täcka avståndet till golvet 

Kombinera med dörrpaket
X-Store 2.0 kan du även kombinera med något av 
våra tillhörande dörrpaket. Vill du ha en specialkulör 
anpassad efter övrig inredning, kan vi givetvis ordna 
detta. Då gäller dock inte samma leveranstid som 
vid beställning av våra standardkulörer. Allt levereras 
noggrant inplastat på skräddarsydda pallar direkt från 
oss i Hillerstorp.

X-Store 2.0   
– industri- och lagerväggar
Lätt att anpassa
Sektionerna i X-Store 2.0 kan fås i två höjder och i 
ett flertal bredder. Med hjälp av fötter, stolpar och 
förlängare kan du sedan anpassa din industri- och 
lagervägg efter just dina behov. Vi erbjuder även ett 
kapningspaket där du kan få dina nätväggar exakt 
måttanpassade, såväl horisontellt som vertikalt. För att 
täcka gap mellan 16-300 mm kan du komplettera med 
en justerbar passbit.
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Stolpar

Art.nr.            Höjd ö. golv (mm)              Höjd (mm)

50x50 mm inklusive fot, Svart RAL 9011 

P3101-230             100 2300

70x70 mm inklusive fot, Svart RAL 9011 

P3301-230             100 2300
 

1   Förlängare 50 x 50 mm, Svart RAL 9011

E3101-110   1100

E3101-110B (över skjutport) 1100

E3101-220  2200

E3101-220B (över skjutport) 2200
 

2   Förlängare 70 x 70 mm, Svart RAL 9011

E3301-110  1100

E3301-220  2200 

 Ljusgrå RAL 9018

 

 413-220025                   2200        0250

 413-220040                   2200   0400

 413-220070                   2200        0700

 413-220100                   2200   1000

 413-220120                   2200   1200

 413-220150                   2200   1500

1

Produktfakta » X-Store 2.0

50x50 70x70

Nätpanel (Höjd 2200 mm)

Art.nr.       Höjd (mm)      Bredd (mm)

         Ljusgrå RAL 9018

 

 413-110025  1100   0250

 413-110040  1100   0400

 413-110070  1100   0700

 413-110100   1100   1000

 413-110120  1100   1200

 413-110150   1100   1 500

Nätpanel (Höjd 1100 mm)

Art.nr.       Höjd (mm)      Bredd (mm)

2
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1 2 3

Dörrar/portar i X-Store 2.0 » Utan tak

4

5

Enkel slagport Dubbel slagport Enkel skjutport Dubbel skjutport, mittlåsning

Dubbel skjutport, teleskop

6

Trippel skjutport, teleskop

7

Dubbel skjutport, omlott

* Artikelnummer slutar med B
** Endast dörr paneler i bredderna 800 mm, 1000 mm & 1500 mm är valbara 
*** Ersatt av D11-XXX150

Förslag på dörrar till X-Storesystem utan tak

Dörr   Art nr
Höjd bur/port
2300/2300 mm

Höjd bur/port
3400/2300 mm

Höjd bur/port
3400/3400 mm*

Höjd bur/port
4500/2300 mm

Höjd bur/port
4500/4500 mm*

1 D10-XXX150 ✔ 3 bredder** ✔

1 D11-XXX150 ✔ ✔ 3 bredder** ✔ ✔

2 D12-230300 ✔

3 D20-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX570 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D23-XXX300 ✔

6 D23-XXX450 ✔

7 D24-230140, -230290 ✔

1 D30-XXX150 ✔ ✔*** 3 bredder** ✔*** ✔

2 D32-230300 ✔

3 D40-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D42-XXX570 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D43-XXX300 ✔

6 D43-XXX450 ✔

7 D44-230140,-230290 ✔
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Förslag på dörrar till X-Storesystem med tak

Dörr   Art nr
Höjd bur/port
2300/2300 mm

Höjd bur/port
3400/2300 mm

Höjd bur/port
3400/3400 mm*

Höjd bur/port
4500/2300 mm

Höjd bur/port
4500/4500 mm*

1 D10-XXX150

1 D11-XXX150 ✔ ✔ 3 bredder** ✔ ✔

2 D12-230300 ✔

3 D20-XXX100 ✔ ✔

3 D20-XXX140 ✔ ✔

3 D20-XXX220 ✔ ✔

3 D20-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D20-XXX570

4 D22-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D22-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D23-XXX300 ✔

6 D23-XXX450

7 D24-230140, -230290 ✔

1 D30-XXX150*** ✔ ✔ 3 bredder** ✔ ✔

2 D32-230300 ✔

3 D40-XXX100 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX140 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX220 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D40-XXX310 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 D42-XXX570

4 D42-XXX290 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 D42-XXX590 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 D43-XXX300 ✔

6 D43-XXX450 ✔

7 D44-230140,-230290 ✔

Dörrar/portar i X-Store 2.0 » Med tak

X-Storesystemets breda lås- och portsortiment baseras på X-Guardsystemets sortiment.  
Vilka portar som passar ditt önskade X-Storesystem ser du exempel på i guiden. För komplett urval av dörrar se 
axelent.com » X-Store 

Med  X-Stores dörrpaket får du enkel och säker tillgång till inhägnaden.  

!
Ritar du ditt projekt i SnapperWorks plockar programmet  
automatiskt fram passande dörrar/portar.  
Nyfiken på SnapperWorks? Programmet är utvecklat av Axelent  
och helt kostnadsfritt. Kontakta ditt lokala försäljningskontor för mer information.ßΩΩßΩ• 

 » www.axelent.com

Brett utbud av dörrar/portar

* Artikelnummer slutar med B
** Endast dörr paneler i bredderna 800 mm, 1000 mm & 1500 mm är valbara 
*** Ersatt av D11-XXX150
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Tillbehör

Art.nr. Bredd (mm)              Höjd (mm)

1    Justerbar passbit, Ljusgrå RAL 9018  

T07-4-11031             317 1100

T07-4-22031  317 2200

1

Produktfakta » X-Store 2.0

2

3

4

        Golvfot, Svart RAL 9011 

 

P3101-082             100 825

2

Kapningspaket, Ljusgrå RAL 9018 

KHX-4-150            Horisontellt 

KVX-4-110  Vertikalt 1100

KVX-4-220  Vertikalt 2200

        Hörnbeslag 90°, 3 st

95001             

        Gångjärn, 0-90°, 2 st (bult/bult)

B10-3B             

3

4
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1   X-It 

XIT-L01-101                               Cylinderlås X-It, vänster mek, enkel slagport, X-Guard

XIT-L01-301                               Cylinderlås X-It, vänster mek, enkel skjutport, X-Guard

XIT-L01-401                               Cylinderlås X-It, vänster mek, skjutport med mittlåsning, X-Guard

XIT-L02-101                               Cylinderlås X-It, vänster mek + panik, slagport, X-Guard

XIT-R01-101                               Cylinderlås X-It, höger mek, slagport, X-Guard

XIT-R01-301                               Cylinderlås X-It, höger mek, enkel skjutport, X-Guard

XIT-R01-401                               Cylinderlås X-It, höger mek, skjutport med mittlåsning, X-Guard

XIT-R02-101                               Cylinderlås X-It, höger mek + panik, slagport, X-Guard

XIT-L02-301                               Cylinderlock X-It, vänster mek + panik, skjutport, X-Guard 

XIT-L02-401                               Cylinderlock X-It, vänster mek + panik, skjutport med mittlåsning, X-Guard 

XIT-R02-301                               Cylinderlock X-It, höger mek + panik, skjutport, X-Guard 

XIT-R02-401                               Cylinderlock X-It, höger mek + panik, skjutport med mittlåsning, X-Guard 

2   Hänglåsbeslag 

L10-00-0                                    Hänglåsbeslag för slagportar, höger/vänster

L20-00-0                                    Hänglåsbeslag för skjutportar, höger/vänster

L22-00-0                                    Hänglåsbeslag för skjutportar med mittlåsning

        Bygelhandtag

T01-22                                        Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste

        Snäpplås

L10-05-0                                    Snäpplås för slagportar, höger/vänster

L20-05-0                                    Snäpplås för skjutportar, höger/vänster

L22-05-0                                    Snäpplås för mötande skjutportar, höger/vänster      

4

Lås

Sort                                          Beskrivning

Produktfakta » X-Store 2.0

1   X-It

Axelent X-It är ett patentsökt,  
smart cylinderlås som bygger  
på en unik konstruktion där  

inget extra låshus krävs.

2   Hänglåsbeslag

Vårt allra enklaste låssystem.  
Ett vanligt hänglås utgör 

säkerheten för att förhindra 
obehörig åtkomst.

4   Snäpplås

Dörren stängs med ett enkelt  
tryck och hålls stängd via 
snäppfunktionen i låset.

3

3   Bygelhandtag

Bygelhandtag, används med 
fördel vid användande av port/

dörr med hänglåsbeslag.
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